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Tilskudd til friluftslivsaktivitet 2020

Innstilling fra fylkesrådmann
1. Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett vedtar tildeling av statlige midler på

kr. 1 925 000 til tilskudd til friluftslivsaktivitet, slik det framgår av vedlegg 1 i saken.

Bakgrunn og saksgang
Ifm. regionreformen har fylkeskommunene fått overført ytterligere oppgaver og ansvar fra
Miljødirektoratet og Fylkesmannen, og har nå et helhetlig ansvar innen friluftsliv. Dette innebærer
blant annet å fordele tilskuddspostene over Statsbudsjettet for kap. 1420 post 78 Friluftsformål,
tilskudd til friluftsaktivitet.

Fylkeskommunene får årlig overført en ramme fra Miljødirektoratet, som fylkeskommunene selv
fordeler. Tilskuddsordningen for 2020 har en ramme på kr. 1 925 000.

Saksopplysninger
Overordnede kriterier og retningslinjer for tilskuddsordningen er nedfelt i Forskrift om tilskudd til
friluftslivsaktivitet (vedlegg 2), og formålet med tilskuddsordningen er at den skal bidra til økt
deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i
befolkningen.

Det er frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som arbeider med
aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv som kan søke og motta tilskudd. Det tildeles primært
tilskudd til friluftslivstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet som for eksempel organiserte
turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet
kan brukes til innkjøp av utstyr og materiell som bidrar til å fremme friluftslivsaktivitetene.

Tilskuddsordningen prioriterer:
- aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper
- tiltak som gjennomføres i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder
- tiltak som bidrar økt deltakelse over tid
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- personer som fra før er lite fysisk aktive 
- barn, unge og barnefamilier 
- personer med nedsatt funksjonsevne. 

 
Innenfor de overordnede rammene har fylkeskommunene en stor grad av frihet når det gjelder 
fordeling og prioritering av midlene.  
 
Ifm. Coronasituasjonen er det avklart med Miljødirektoratet at tildeling av tilskudd til prosjekter 
skal gå etter normal prosedyre og saksbehandlervurderinger. Dersom det er aktiviteter som ikke 
kan gjennomføres grunnet dette, kan søker be om utsettelse inntil ett år. Alternativt er at de 
trekker søknaden. I så fall blir inndratte midler fordelt i 2021.  
 
Det har kommet inn 50 søknader innen fristen 1. februar. Total søknadssum er på kr. 3 741 891.  
 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Fylkeskommunen har ikke satt av egne midler til denne ordningen, og tilgjengelige midler er 
utelukkende statlige midler. Søkere benytter Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, som 
igjen er synkronisert med fylkeskommunens eget saksbehandlersystem Public 360. Dette gjør at 
tidsbruken ved forvaltning av ordningen blir effektiv både hos arkiv og saksbehandler. 
 
Forvaltningsloven gir søkere om tilskudd til friluftslivsaktivitet rett til å klage over det vedtak som er 
truffet av fylkeskommunen, jfr. Forvaltningsloven §28 andre ledd. Dette opplyses om i tilskudds- 
/avslagsbrev til søkerne. Miljødirektoratet er klageinstans.  
 

Fylkesrådmannens vurdering 
Fylkesrådmannen ser at det er stor interesse for å jobbe med friluftslivsaktivitet i fylket vårt, og det 
er et stort spenn i planlagte aktiviteter. Alle søknadene er vurdert etter nasjonale føringer og 
forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet.  
 
Søknadssummene er større enn tilgjengelige midler. Fylkesrådmannen ønsker å prioritere tiltak som 
er for barn og unge, er åpne for alle og som stimulerer til aktivitet over tid. Spesielt høyt prioriteres 
aktiviteter som henvender seg til hele skoleklasser, da dette er en fin måte å få med alle på.   
 
Videre er det viktig å få mest mulig aktivitet ut av tilgjengelige midler, og Fylkesrådmannen vurderer 
det derfor som riktig å gi delvis innvilget tilskudd til de som er vurdert innenfor retningslinjene.  
 
Ifm. Coronasituasjonen i landet, forutsetter fylkesrådmannen at søkere som får tilskudd, 
fortløpende vurderer gjennomføringen av sine aktiviteter i henhold til enhver tid gjeldende 
anbefalinger fra helsemyndighetene.  
 
 
Vedlegg:  
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Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tilskudd til friluftslivsaktivitet 2020 
Vedlegg 2: Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet 

 


